
Nieuwsbrief Basisschool De KADE, Bassinstraat 15A  2850 Boom  03/880.27.40 

Welkomavond lagere school  

Dit schooljaar geen ‘saaie’ infoavond! 
We organiseren ook in de lagere school 
voor het eerst een welkomavond.  
Op maandag 5 september mogen de 
leerlingen hun ouders voorstellen aan 
hun nieuwe juf of meester.  Dit kan 
doorlopend van 17.30u tot 19.30u in 
de klas van uw kind. 
We hopen dat de leerkracht zo even 
kan kennismaken met alle ouders. In 
de klas zullen ook de belangrijkste ma-
terialen te zien zijn.   

Schoolfotograaf 

Vrijdag 16 september komt de schoolfotograaf!  

Er worden zoals steeds klasfoto’s en  individuele 
foto’s genomen,  ook met broertjes en zusjes.  

De leerlingen kunnen indien nodig ook pasfoto’s 
laten maken tussen 15.30u en 15.45u.  

U kan dit jaar ook weer uw  gezinsfoto’s laten 
nemen. We geven u daarvoor de mogelijkheid 
van 15.45u tot 17.00u, in de 
kleuterspeelzaal.  

Welkom terug!  

Zoals ieder jaar zijn er ook nu weer een paar nieuwigheden, we zetten ze even op een rij: 

AANMELDINGSPROCEDURE 
Alle Boomse scholen gaan volgend schooljaar (vanaf 28 februari) werken met een  
aanmeldingsprocedure voor inschrijvingen. Dit geldt voor kindjes geboren in 2021, behalve voor broers 
en zussen van leerlingen die al in onze school zijn ingeschreven. Zij kunnen vanaf september nog ge-
woon inschrijven via afspraak bij de directie.   

MAXIMUMFACTUUR  
Kleuters: aanpassing van €45 naar €50 
Lagere school: aanpassing van €90 naar €95 

ZWEMBEURTEN 
De kostprijs van de zwembeurten zal verhoogd worden naar €5.  
2de leerjaar: 5 beurten, 3de en 4de leerjaar ieder 10 beurten.  

OUDERBABBELS 
Vanaf september starten we weer met de ouderbabbels in de eetzaal van de lagere school. Je kan er te-
recht voor een informele babbel, maar ook als je vragen hebt en dit  bij een kopje koffie of thee.  
De directeur, zorgcoördinator en brugfiguur zijn aanwezig. Eerste ouderbabbel dinsdag 06/09.  
 
BRUGFIGUUR 
Zoals steeds zal onze brugfiguur, Griet Goovaerts, aanwezig zijn op dinsdag- en vrijdagochtend. Daar-
naast zal zij op dinsdag om de twee weken tijd maken voor ouders die vragen hebben bij brieven of do-
cumenten van de school, maar ook van buiten de school. Zie ook achteraan deze krant.  

 
OUDERNAMIDDAGEN 
We organiseren samen met de brugfiguur ook vijf oudernamiddagen, telkens rond een specifiek thema. 
We plannen alvast een oudernamiddag op dinsdag 27/09 en dinsdag 29/11.  



KLEUTERSCHOOL 

Vogelnestje - juf Mieke 
en juf Klaar 

· Ik en mijn klasje 

· Jules in het Vogel-
nestje 

· Jules is jarig 

Boomhut - juf Charlot-
te,  en juf Katrin 

· Welkom vriendjes 

· De Boomhut 

Elfenbos - juf Daniëlla 
en juf Jolijn 

· Vriendjes, welkom in 
ons klasje 

· Elfjes en kabouters 

Bijenkorf - juf Ann en juf Kari-Anne  

· Ik en mijn klasje 

· Jules in de Bijenkorf 

· Jules is jarig 

Vuurtoren - juf Katleen en juf 
Julie  

· Welkom in onze klas 

· De Vuurtoren Vlindertuin - juf Ilse en  juf Jolijn  

· Ik en mijn klasje 

· Jules in de Vlindertuin 

· Jules is jarig 

Duikboot - juf Kirsten en juf Kari-
Anne 

· Mijn vriendjes 
van de Duikboot 

· De Duikboot 

  Activiteit Voor wie? 

Donderdag 1 september Welkom aan alle kindjes Alle kleuters 

Vrijdag 9 september Basdag 
We doen gemakkelijke schoenen aan Alle kleuters 

Maandag 12 september Bib bezoek Duikboot 

Vrijdag 16 september schoolfotograaf Alle kleuters 

Maandag 19 september Bib bezoek Elfenbos 

Dinsdag 20 september Bib bezoek Boomhut 

Woensdag 21 september Bib bezoek Vuurtoren 



LAGERE SCHOOL 
Datum 

Korte omschrijving van de activitei-
ten met vermelding van  uur, plaats,

… 

Klas 

  

Maandag 5 september 
Welkomavond 17.30u - 19.30u alle klassen 

    

Dinsdag 6 september Sport en Spel 2A+2B 

    

Donderdag 8 september Bib 3A+3B 

    

Vrijdag 9 september Basdag alle klassen 

    

Dinsdag 13 september Schaatsen 3de+6de 

Sport en Spel 1A  

Woensdag 14 september     

    

Donderdag 15 september Schaatsen 2de+5de 

    

Vrijdag 16 september 

SCHOOLFOTOGRAAF alle klassen 

Bib 9u: rugzakje+kaart+regenjas 4B 

Bibliotheek   4A 

Sport en Spel 1B 

STRAPDAG alle klassen 

Fiets meebrengen + helm 2A+2B 

Dinsdag 20 september Extra info-avond "leren leren" 5A+5B 

Sport en Spel 6A 

Vrijdag 23 september 
Bib 1A+1B 

Sport en Spel 6B 

Bijscholing 3A+3B 

Dinsdag 27 september Sport en Spel 5A  

    

Woensdag 28 september Bibliotheek - rugzak 2A+2B 

    

Vrijdag 30 september 
Sport en Spel 5B 

    



Vrije plaatsen op onze school :  
 
kinderen van het geboortejaar 2017: 0 vrije plaatsen  
kinderen van het geboortejaar 2018: 0 vrije plaatsen 
kinderen van het geboortejaar 2019: 0 vrije plaatsen 
kinderen van het geboortejaar 2020: 10 vrije plaatsen  
 
leerlingen voor het eerste leerjaar : 0 vrije plaatsen 
leerlingen voor het tweede leerjaar : 0 vrije plaatsen 
leerlingen voor het derde leerjaar : 1 vrije plaatsen 
leerlingen voor het vierde leerjaar : 0 vrije plaatsen 
leerlingen voor het vijfde leerjaar : 0 vrije plaatsen 
leerlingen voor het zesde leerjaar : 3 vrije plaatsen 
 
Broers en zussen die geboren zijn in 2021 kunnen reeds vanaf september 2022 komen in-
schrijven. Zij hebben voorrang op andere leerlingen tot begin maart 2023. Maak hiervoor 
tijdig een afspraak. 
 
Indien u uw kind wenst in te schrijven, gelieve op voorhand hiervoor een afspraak te maken met de 
directie via het nummer 03 / 880 27 40 of anne-mie.coopman@dekade.be Bij de inschrijving 
brengt u de sis-kaart of de identiteitskaart mee van uw kind.  

Nieuws van de brugfiguur 
Ook dit schooljaar kunnen jullie weer beroep op mij doen als jullie vragen hebben of ondersteuning nodig heb-
ben bij iets. Jullie kunnen bij mij terecht met allerhande vragen: documenten die moeilijk te begrijpen zijn, vra-
gen rond moeilijkheden thuis, vakantieopvang, hobby’s, financiële problemen, …  
Ik ben nog steeds op dinsdag en vrijdag aanwezig in Olvi De Kade en sta dan ’s morgens aan de schoolpoort 
van de kleuters. 
1 keer per maand op dinsdagochtend en tijdens de maandelijkse Ouderbabbel op dinsdag ben ik ook beschik-
baar om te helpen bij het invullen en vertalen van brieven die jullie van de school hebben ontvangen. 

 
Je kan mij contacteren via mail, WhatsApp, Messenger, telefoon, … of rechtstreeks aanspreken. 
 
Griet Goovaerts 
ÿ griet.goovaerts@boom.be  
ÿ 0475 78 37 64 
ÿ Facebook: Griet Brugfiguur van Boom 

Ons team is klaar voor 
een spetterend nieuw 
schooljaar!  

Welkom nieuwe leerlingen in 
de lagere school! 


